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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

٥١٣ طريق الحرية - فليمنج - ا�سكندرية اوراسكوم للتدريب 

ا�سكندرية محافظة ١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٩ابراھيم مجدى محمد على١٨٥٠٤ ١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٢ابراھيم محروس ابو شادى١٥٩٩٥ ٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٨ابراھيم محمد ابراھيم١٨٦٦٣ ٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠٥ابراھيم محمد ابراھيم السيد حسن١٠٧٠٨ ٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٤ابراھيم محمد عمران عمران عوض١٠٤٣٠ ٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٢ابراھيم مصطفى محمد السيد٨٨٧٢٣ ٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١٠احسان احمد احمد ميز١٧٧٢٢ ٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٧احمد ابراھيم السيد احمد عبد+٨٢٠٤١ ٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٦احمد ابراھيم السيد امين١٦٤٧٩ ٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٥احمد ابو العينين حامد عمار٥٣٩٠ ١٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٥احمد ابو الوفا احمد٣٤٨٧ ١١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١احمد احمد اسماعيل فراش٨١١٢٧٥ ١٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٢احمد اسماعيل محمد٥٥٤٦ ١٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٥احمد اشرف مصطفى شلبى١١٣٨٩ ١٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠١احمد السيد احمد المرسى٥٣٨٦ ١٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٦احمد السيد حسن خشبه٦٧٥٤ ١٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٧احمد السيد عبدالھادى عبدالھادى عيد٨٢٠٥٧٧ ١٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٩احمد امير احمد السيد٢٣٢٧٤ ١٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٢احمد بھاء الدين محمد٢٢٢٣٢ ١٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٦احمد توفيق عبدالعظيم عليان٨٣٧٥٦ ٢٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٣٠احمد جمال خميس ابراھيم٨٢١٥٨ ٢١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٦احمد جمعه ابراھيم البنا١٦٤٧٨ ٢٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٠احمد جوده محمد على١٣١٥٧ ٢٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٨احمد حامد عبدالرازق جمعه٨١٢٦١ ٢٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢١احمد حسن صابر ابراھيم٥٢٥٤ ٢٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٥احمد حسن عبدالھادى مراد٩٩٢٧١ ٢٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٦احمد حسن عثمان خليل جزارين٨٣٦٢٦ ٢٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١احمد حسين على محمد على خليف٨١٣٢٣ ٢٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٤احمد حمدى السيد٢٢١٢١ ٢٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٠احمد حمدى السيد عبدالحميد الشيمى١٧٠٠٧ ٣٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٨احمد حمدى عبداللطيف خليل الجندى١٣٠٣٩ ٣١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٩احمد خالد احمد محمود عثمان٢١٥٦١ ٣٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٨احمد خالد احمد محمود يوسف١٣٠٣٤ ٣٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٥احمد خلف احمد عبدالسميع١٧١٣١ ٣٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢١احمد رضا المحمدى القللى١٦٢٤١ ٣٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢١احمد رضا محمود محمد غانم٩٢٤٧ ٣٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠١احمد رضوان على الننى٢٢١٨٨ ٣٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢١احمد رفاعى على رفاعى عبده١٠٩٢٩ ٣٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١احمد رمضان عبدالمقصود محمد شرف٨٢٨٦٥ ٣٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٦احمد رمضان محمد السيد٩٢٧٠ ٤٠
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من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٣احمد رمضان محمود الليثى عمرو٨٧٠٨٠ ٤١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٠احمد سعد الدين احمد ابراھيم حسن١٤٣٠٣ ٤٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٦احمد سعد السيد الزھرى ھريدى١٠٣٦٧ ٤٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٤احمد سعيد السيد احمد سعد +٢٣١٥٣ ٤٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٧احمد سعيد عبد+ محمد١١٣٧٠ ٤٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١احمد سعيد محمد محمد دھب٨١٦٤٣٠ ٤٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٣احمد سعيد محمود٢٢٥٥٩ ٤٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٨احمد سمير بشر عبدربه١٧٠٠٣ ٤٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠١احمد سمير جابر محمد على٨٢٣٢٣٠ ٤٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٦احمد سمير غريب حسن ھنرى٨٢٣٦٣٤ ٥٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١احمد سيد حمد سليمان٨١٥٧٢ ٥١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٢احمد شريف محمد عبدالرحمن٤٥٦٤ ٥٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٢احمد صابر ابراھيم خليل٨٧٣٥٣ ٥٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٠احمد صابر عبدالقادر صالح١٠٠٨١ ٥٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٠احمد ص@ح اسماعيل٢٧٩٩ ٥٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٣٠احمد ص@ح الدين رزق٦٣٨٦ ٥٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠١احمد ص@ح عبده حسن٨١٨٨٥ ٥٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٥احمد طارق محمد فھيم٧٨٥٧ ٥٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٥احمد عادل احمد محمد١٦٥٧٦ ٥٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٨احمد عادل رملى محمد١٨٨٧٠ ٦٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠١احمد عاشور سعيد خالد٣٤٥٦ ٦١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢١احمد عاطف محمد كامل محمود٨٢٦٦٧ ٦٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٠احمد عبدالحميد ص@ح الدين٨٤٦٧١ ٦٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٢احمد عبدالحميد عبد+ عبدالحميد٨١٧١٩٣ ٦٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٥احمد عبدالعزيز محمود عبدالمقصود سيد احمد٨٥٨٥٨ ٦٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٧احمد عبدالغنى عليوه محمد شعيب١٧٦١٣ ٦٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٢احمد عبدالفتاح ابراھيم الدسوقى٨٣٦٧٢ ٦٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١احمد عبدالفتاح عبدالحميد عبدالغزيز٢٤٢٧٢ ٦٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٧احمد عبدالمعبود عبدالواحد محمد١٦٤٧٠ ٦٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٧احمد عبدالمنعم مختار سعد ھيبه١٧٦١٢ ٧٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٧احمد عبدالنبى السعيد احمد ھديه١٤٣١٠ ٧١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٥احمد عبدالھل الشحات احمد مصطفى٨٧٣١١ ٧٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٣احمد عزالدين عبدالوھاب١٥٠١١ ٧٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٥احمد عزت سليم عبدالعال٨١٥٩٥٠ ٧٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٧احمد على زين العابدين١٩٧٦٥ ٧٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٣١احمد على فرج محمود غانم٨١٠٨٤٠ ٧٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٤احمد على محمد على حسن رمضان٦٨٦٣ ٧٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١احمد على محمد مرعى٨١٧١٩٤ ٧٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٩احمد على محمد موسى٢٦٥٧٢ ٧٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١احمد عماد الدين احمد مصطفى٦٨٦٠ ٨٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٣احمد عيد المنياوى خليل٩٢٨٢٥٠ ٨١
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من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١احمد غازى ابراھيم على٢٢٥٤٤ ٨٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٣احمد فؤاد محمد محمد عيسى٢٢٢٤٥ ٨٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٠احمد فاروق محمد لبيب٨٢٥١٥٥ ٨٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٤احمد فتحى عبدالقادر محمد بركات١٠٣٣٧ ٨٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٤احمد فتحى عبدالمعبود نعيم٨٩٢٤٦ ٨٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٨احمد فتحى محمد ابراھيم عطيه١٠٧٨٦ ٨٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠١احمد فرج حسن محمد٦٨١٨ ٨٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٢احمد فوزى عبدالقادر٩١٨٨٤٤ ٨٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٣احمد مبارك عبدالعاطى تركى١٤٢٧ ٩٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١احمد مجدى احمد صادق يعقوب٢٥٣٠٩ ٩١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢١احمد مجدى محمد احمد ابوالع@٨٧٨٤٧ ٩٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٣احمد محمد ابراھيم٢٢٥٦١ ٩٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٢احمد محمد ابراھيم خليل٢٤٦٠٥ ٩٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٥احمد محمد ابراھيم محمد الكومى٥٤٦٤ ٩٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٦احمد محمد ابوبكر مصطفى الديب١١١٥٠ ٩٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٥احمد محمد احمد السيد حربى٨٥٩٧٧ ٩٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٣احمد محمد احمد سناده قاسم١٠٠٩٢ ٩٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٥احمد محمد احمد عبدالحميد محمد ونس١٧٧٧٨ ٩٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٠احمد محمد توفيق حسيب الطويل٤٤١٢ ١٠٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٦احمد محمد جابر محمد مندور٨١٥٦٦٥ ١٠١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٤احمد محمد حسن بيومى٨٧٩٠٣ ١٠٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٣احمد محمد خلف عبدالفتاح٧٠٤١ ١٠٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٣احمد محمد رشاد محمد١٨١١٩ ١٠٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٠احمد محمد رضوان حسن٢٥٢٦٠ ١٠٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٥احمد محمد رمضان الحور٨٣٦٦٠ ١٠٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٠احمد محمد سعد ھاشم٣٤٠٨ ١٠٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٣احمد محمد عبدالسميع احمد س@مه٨٩٠٣٠ ١٠٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٠احمد محمد عبدالعزيز حسن١٦٢٢ ١٠٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١احمد محمد عبدالعليم على الشبينى١٨٠٩٩ ١١٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠١احمد محمد ع@ء الدين احمد عبدالعزيز١٧٩٥ ١١١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٣احمد محمد فتحى المنياوى٨١٧١٧٨ ١١٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢١احمد محمد محمد احمد رجب١٠٦٨٣ ١١٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠١احمد محمد محمد عبدالرحمن١٣٠٣٥ ١١٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٨احمد محمد محمود عبدالرؤوف موسى١٧٩٠ ١١٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١احمد محمد مقايس حسن على٩٨٤٦٢ ١١٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٣احمد محمود عبده محمد الخراشى١٢٢٦٧ ١١٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٩احمد محمود غريب رجب٢٢٠٤٢ ١١٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٩احمد مختار خضرى٢٢١٣٠ ١١٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٧احمد مرسى يونس مرسى٨١٩٥٧٤ ١٢٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١١احمد مصطفى السيد١٨٥٩٧ ١٢١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٦احمد مصطفى محمد سيف حجاج٦٨٤٢ ١٢٢
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من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٩احمد مصطفى محمد مبروك١٠٥٥٩ ١٢٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٣احمد ممدوح على شحاته١٨٠٨٥ ١٢٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠١احمد نبيل على اGسكندرانى٨٩٠٣٧ ١٢٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٧احمد نصار محمد احمد نصار٨٢٤٢٣٣ ١٢٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٩احمد نصر حسين محمد٣١٩٣ ١٢٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٠احمد وحيد محمد محروس الدمياط٨٣٨٤٤ ١٢٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٦احمد وھبه حسين محمود٨٢٤٢٣٤ ١٢٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٩احمد يحيى خميس عبدالمجيد٤٨٥٥ ١٣٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٣ادھم احمد احمد حنفى جبره٨٨١٢٦ ١٣١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢١اروى محمد ھانى السيد عبدالمجيد٨٥٨٧٠ ١٣٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١اسامه ابراھيم حامد يونس٢٤٦١٢ ١٣٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٥اسامه جمال سعد محمود سعد محمد٩٢٢٥٤٥ ١٣٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٠اسامه عبدالحميد محمود١٨٦٦٤ ١٣٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢١اسامه فرج احمد على فشوان١٧٦١ ١٣٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٩اسامه محمود احمد علوانى حسن٦٨٦٦ ١٣٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٢اسراء سعيد حسن سيف عباس٢٥٠١٤ ١٣٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٥اسراء سعيد عبدالجليل١٦٨٦٤ ١٣٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠٧اسراء عبدالتواب السيد محمود سالم٨١٥٦٧٦ ١٤٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٦اسراء عبدالحميد حسن على١٩٧٩٠ ١٤١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٢اسراء عبدالغفار عبدالعليم دسوقى ابراھيم١٢٦١٧ ١٤٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١اسراء عيد عبدالمجيد على حسن١٨١٩ ١٤٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٧اس@م ابراھيم عبدالصمد عشيبه٨٨٦٦١ ١٤٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٥اس@م احمد حسين محمد محمد٨٣٢٧٠ ١٤٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٤اس@م السيد السيد شطا٨١٨٧٠ ١٤٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٠اس@م حسين على خليف٨١٣٢٥ ١٤٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٤اس@م خميس حسن١٥٩٨١ ١٤٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٩اس@م خميس سليمان عبدالرحمن١٠٢٥٧ ١٤٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١اس@م سعيد عبدالرازق محمد٣١٩٢ ١٥٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٥اس@م عادل شحاته على٨٢٤١١٢ ١٥١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٠اس@م عصام عبده محمد شلبى١٩٥٠٨ ١٥٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٠اس@م عصام محمد محمد ابراھيم٨٨٣٨٤ ١٥٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠١اس@م ع@ء نوبى عرابى١١١٥٢ ١٥٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠١اس@م على عبدالحميد محمد الديب٨٢٢٦٩١ ١٥٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢١اس@م ماھر مصطفى بسيونى٦٨٢٩ ١٥٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٣اس@م محمد السعيد٢٢٥٦٠ ١٥٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٣اس@م محمد السيد عباس٨٤١٨٣ ١٥٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠١اس@م محمد خميس محمد٦٩٥٨ ١٥٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٢اس@م محمد شامخ صالح محمد عبد+٨٤٢١٢ ١٦٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠٤اس@م محمد على على١٠٨٥٧ ١٦١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠١اس@م محمد محمد محمد حسن١١١٢ ١٦٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٣١اس@م محمد محمود عبدالعاطى١٤١٧ ١٦٣
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من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٧اس@م نجيب عبدالفتاح نجيب١٦٦٢٧ ١٦٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٦اسماء احمد ابراھيم احمد زغلول٨٩٩٨١٢٢ ١٦٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٤اسماء جمعة حسيب احمد على٩٣٩٣ ١٦٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٩اسماء حمدى عبدالمعز محمد١١٣٢٥ ١٦٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١اسماء شعبان رمضان ابراھيم الجدوى١٤٠٩١ ١٦٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٦اسماء عبدالستار احمد محمد٨٧٣١٢ ١٦٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠١اسماء عبد+ صالح سعد٩٩٩٢٩٣ ١٧٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠١اسماء ع@ء الدين عبدالعزيز٦٧٩٦ ١٧١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٤اسماء محمد احمد محمد المصرى٩٣٣٥ ١٧٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٠اسماء محمود محمد سيد احمد٨١١٢٩٧ ١٧٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٥اسماعيل قطب عبد+٨٣٩١٨ ١٧٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٣٠اشرف فتحى فؤاد يوسف٨٧٢٧٣ ١٧٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٩اشرف محمد حسين عامر٨٣٢٦٦ ١٧٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٥/٠١/٠١اGء عادل ص@ح محمدابوودن٩٩٣١٩ ١٧٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٥اGء محمد نظمى بسيونى محمد ھراس٨٢٣٦٤٣ ١٧٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٤الحسن عبده محمد فتيحه١١١٣٨ ١٧٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٩الروبى عبدالباسط الروبى عبدالحليم١٠٤٢٤ ١٨٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١السيد صديق على قنديل٤٤٣٩ ١٨١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٥السيد محمود احمد اسماعيل٩٦٩٥٩ ١٨٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٢الھيثم الحسينى رمضان باشا ابو نعمه١٠٩٠٥ ١٨٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٠امام محسن امام خليف٦٤١٧ ١٨٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٠امانى احمد فرج اللقانى٨٤٦٣٧ ١٨٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٣١امانى حسن مصطفى محمد١٥٧٥٤ ١٨٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٣امل عبدالعزيزبسيونى١٢٣٢٢ ١٨٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٢٩امنيه عادل عبدالكريم فرغلى٨١٥٦٧٧ ١٨٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠١امنيه فؤاد محمد سيد احمد شحاته٨٨٤١٠ ١٨٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٠امنيه كمال محمد خالد النقشبندى٥٢٣٢ ١٩٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٨امنيه محمد على محمد احمد١٠٦٩١ ١٩١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٥امير ادوارد عزيز جندى٨١٥١١ ١٩٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٤امير مرزوق محمد طه٨٢٠٥٠٧ ١٩٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١اميرة حازم احمد محمد العجان٩٣٩٥ ١٩٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٣١اميره محمد ابراھيم على عمر٢٢٧٠٩ ١٩٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٢انجى شريف حلمى٢٨١٤١ ١٩٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٤انجى يسرى فتح + على عبد+٨١٣٠٦١ ١٩٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠٨انطوان صبرى عبدالسيد ابراھيم٢٤٢٥٦ ١٩٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٧انور ضيف عوض عبدالعزيز١٧٢٦٣ ١٩٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٥ايات على عبدالحميد عبد+٢٤٠٠٧ ٢٠٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٩ايمان رمضان عبداللطيف ابازيد٩٦٤٥ ٢٠١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٠ايمان سعيد طايل محمد٦٨٠٣ ٢٠٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٨ايمان عبد+ جابر عبد+٨٢١٠٨١ ٢٠٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٢ايمان فتحى محمد الليثى٨١٦٧٤٨ ٢٠٤
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من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٤ايمان محمد احمد محى الدين حمزه٨١٥٩٤٧ ٢٠٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٧ايمان محمد السيد ابراھيم١٩٠٦ ٢٠٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٢ايمان ھليل اسماعيل٨٩٨٠ ٢٠٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠١ايمان يوسف عبدالوھاب عبدالحميد٣٥٥٠ ٢٠٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٠ايمن امين موسى حسن٥٧٨٤ ٢٠٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠١ايمن عادل امين فراج يوسف٨٣٦٥٠ ٢١٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١ايمن محمد فتحى المعناوى٨٢١٠٥٠ ٢١١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠١ايه ابراھيم خيرى عفيفى سالم٦٩٧١ ٢١٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٣١ايه + السيد عبد+ حسن اسماعيل٢٨٢٥٤ ٢١٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٨ايه س@مه محمد مھران عبدالسيد١٢٠٤٥ ٢١٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٧ايه قمر على ابرھيم٨٩٩٤ ٢١٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٥ايه محمد توفيق عبدالفتاح٨٥٨٨٥ ٢١٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٤ايه منصور انور عبدالعزيز١١٣٢٤ ٢١٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١ايھاب محمد محسن محمد امين زھره٨٧٢٥١ ٢١٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٦باسم عبدالمنعم محمد حسن٢٢٦٢٨ ٢١٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٦باسم محمد بدير محمد٨١٨٢٧٠ ٢٢٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٤بسام سعيد عبدالمعين س@مه عثمان٦٨١٠ ٢٢١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٠بسمه طارق محمد عبدالمنعم الفرارجى٨١٤١٢٦ ٢٢٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٩بسنت ابراھيم سعد محمد١٧٨٢٦ ٢٢٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٣٠بسنت احمد محمد متولى ابراھيم١٣٠٢٥ ٢٢٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢١بسنت محمد على عواره١٠٥٩١ ٢٢٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠١بطرس صديق حكيم٨٢٢٩١ ٢٢٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٣١ب@ل احمد عزب فرج السيسى٢٢٠١٢ ٢٢٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٣بھاء احمد شوقى رمضان على عبدالرحمن٨٧٢٨٧ ٢٢٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١١بھاء شعيب محمد شكرى٥٤١٤ ٢٢٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٥بھاد الدين محمد اشرف حسن عبدالس@م حسن١٩٠٩٦ ٢٣٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٣جابر محفوظ احمد كمال الدين محمد٩١٦٤٩٩ ٢٣١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٣ج@ل حسن صابر ابراھيم٥٢٥٣ ٢٣٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠١جمعه اسمر محمد عمر ابو جيين٨٢٣٦٣٦ ٢٣٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٥جھاد اشرف محمد السيد٢٦٠٠٠ ٢٣٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٥جھاد اشرف محمد السيد عشرى الشربينى٩٢٦٠٠٠ ٢٣٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٤جيھان محمد محمد عسكر٨٩٠٢٩ ٢٣٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٦حاتم ابراھيم احمد ابراھيم١٨٥٥٩ ٢٣٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٨حاتم ص@ح الدين محمود عبدالحميد٩٥٦٤ ٢٣٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١٠حازم احمد محمد ابوزيد٩٩٤٩٦٢ ٢٣٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٤حازم عادل يحى٨٨٠٩٥ ٢٤٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٥حازم محمد حسين ابوالسعود٢٤٩٥ ٢٤١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٢حازم محمد عارف احمد الحديدى٥٧٨٢ ٢٤٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٠حازم محمد وھبه منصور جوده٢٢٢٧٣ ٢٤٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١حسام الدين جاد محمود٤٧٧٣ ٢٤٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٥حسام حسن سعد حسن خليفه١٧٣٨٢ ٢٤٥
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من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٢حسام عبدالعزيز محمود صالح٨٣٣١٥ ٢٤٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢١حسام عبداللطيف مختار على١٢٢٤٧ ٢٤٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٢حسام محمد ثروت ابراھيم محمد٨٢٥١٦٦ ٢٤٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١حسام محمد حسنى عبدالحميد٨٢٩٠١١ ٢٤٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٥حسام محمد عبدالغفار عجمى عجمى٢٦٦٤٢ ٢٥٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٣حسن حسام حسن محمد حسن١٠٦٣١ ٢٥١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠١حسن خلف + حسن على٦٥٠٣ ٢٥٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠١حسن ص@ح محمد زغلول٢٢٠٤٤ ٢٥٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٤حسن يسرى حسن بكر٨٨٨٨٢ ٢٥٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١حسناء سعيد محمد السيد رمضان٢٦٠٠١ ٢٥٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٥حسناء ع@ء الدين على ياسين١٨٠٢٨ ٢٥٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٧حسنى محمد حسن بيومى٣٩٠٤ ٢٥٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٠حسين عجمى حسين عجمى٨٨١٦٠٦٢ ٢٥٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٢حلمى محمد عبدالرازق حسن فرغلى١٤٠٨٩ ٢٥٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٣حماده جمال رمضان حسانين١٧٣٩٩ ٢٦٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١حمدى ابراھيم محمد١٥٩٨٢ ٢٦١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٨حمدى احمد عبدالوھاب محمد٩٢١٠٩ ٢٦٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٠حنان بركات احمد على٢٣٣٠٥ ٢٦٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١١خالد ابراھيم دياب السيد محمد٨٨٢١٠٤٨ ٢٦٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٥خالد السيد احمد محمد١٠٢٢١ ٢٦٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٣خالد عزت محمد يوسف عبدربه٢٥٢٣٦ ٢٦٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٦خالد على خلف٢٢١٢٠ ٢٦٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٣خالد محمد احمد خالد١٦٤٧٣ ٢٦٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٥خالد ھشام عبدالفتاح الفيشاوى١٩٠١٨ ٢٦٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٧داليا احمد فؤاد سالم٨٧٠٦١ ٢٧٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٠داليا عبدالحميد مرسى عبدالحميد منير٨١٦٤١٥ ٢٧١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٥داليا عبدالوھاب عبدالجليل٢٢٠٥٥ ٢٧٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠١داليا محمد سيف محمد ابراھيم زين الدين٥٣٤٠ ٢٧٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٣دعاء عبدالمحسن حسن عبدالغنى عبدالصمد٢٥٠٣ ٢٧٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٧دعاء عمران عبدالفتاح محمد عبدالمجيد٨١٦٤٣٤ ٢٧٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٦دعاء محمد عبدالمقصود محمد٦٩٥٦ ٢٧٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٩دميانه رشدى ميخائيل جورجى١٧٧٣٤ ٢٧٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠٥دميانه وھب + شنوده بقطر٥٩٣٤ ٢٧٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٦دينا على احمد ھاشم عمران١٠٠٧٥ ٢٧٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٤دينا مبروك كمال١٧٥٤٨ ٢٨٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠٩رافع احمد السيد محمد س@مه١٩٠٠ ٢٨١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٢٥رامى رياض حافظ خميس١٨٥٥٧ ٢٨٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٤رامى عبدالمنعم رزق ابراھيم١٦٩٥٥ ٢٨٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٣٠رامى محمد راشد عبدالعزيز امين٢٢٦٢٣ ٢٨٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١١رامى محمد وجيه عبدالمنعم١١٠٤٠ ٢٨٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٣رانيا حسين عبد+١٦٨٦٣ ٢٨٦
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من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٥رانيا عادل احمد خميس٨٨٩٠٥ ٢٨٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٠رانيا محمد عبدالرحمن حنفى٦٨١٧ ٢٨٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠١ربيع عبدالحميد اسماعيل محمد٨٥٥٨٧ ٢٨٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٦رحاب احمد محمود امين السمان٢٢٢٧٤ ٢٩٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٣رشا ابراھيم محمود محمد حسن١٣١٩٧ ٢٩١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٢رشا رجب كمال خليل٦٥٧٠ ٢٩٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١رشا محمد امين احمد الشيخ٢٤٥٣٧ ٢٩٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠١رشا محمد عبدالصادق الحداد١٢٤٠٧ ٢٩٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٩رضا محمد عبدالقوى خطاب١٨٥٨٧ ٢٩٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٢رضوان على حسن محمد١٤٢٢٥ ٢٩٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٤رضوى عادل احمد فرج درباله١٠٨٧٠ ٢٩٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٢٦رغده عادل عبدالقادر محمد١٢٥١٥ ٢٩٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١رندا احمد ابراھيم احمد صنيدق٢٥٥٨٢ ٢٩٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١٥رنده محمد موسى على محمد٢٥٣٢٤ ٣٠٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢١رھف عبدالمجيد توفيق عبدالحليم الفقى١٠٦١٥ ٣٠١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٠روضه حسن جابر٢٣١٢٩ ٣٠٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٣٠روضه محمد عبدالفتاح السيد٢٤٦٠٧ ٣٠٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٧ريم احمد ابراھيم احمد صنيدق٩٢٥٥٧ ٣٠٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٢ريم فوزى عبدالمنعم حسين١٤٠٠١ ٣٠٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١١ريھام سامح حسن اسماعيل١٧٠٤٩ ٣٠٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٢ريھام عبدالناصر ھ@ل محمد١٠٦٨٢ ٣٠٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٨ريھام محمد ابراھيم محمد محمود١٧٧٣٢ ٣٠٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٣ريھام محمد عبدالعزيز١٨٥٧١ ٣٠٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٥زياد ايھاب احمد احمد عبده٢٨٢٥٩ ٣١٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٢زينب عبد+ حسن عبده١٥٩٨٦ ٣١١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٣٠زينب محمد صالح احمد بكرى٨٨١٨٦ ٣١٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠٩ساره جمال الدين محمد قطب١٦٤٨٠ ٣١٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١ساره حسين محمد٢٤٠٣٧ ٣١٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٣ساره رجب رمضان السيد رمضان٤٨٥٧ ٣١٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٤ساره عادل عبدالحميد مسعود٨٥٢٣٦ ٣١٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٤ساره محمد عضبه محمد عضبه١٨٩٩٨ ٣١٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠١سالم محمد سالم٢٢٥٨٩ ٣١٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٤سالي صبحي احمد اسماعيل٩٣٨٥ ٣١٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٩سامح عبدالمنعم ابراھيم عبده يونس٦٨٣٨ ٣٢٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٦سامح محمد احمد على مرسى١٢٢٧٣ ٣٢١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٥سحر محمد عبدالجواد قاسم١٧٣٦٤ ٣٢٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٩سرور خميس جمعه خميس رزيقه١٣٠٢٣ ٣٢٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٠سعاد احمد محمد حسين على٨٢٨٠٤ ٣٢٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٣سعيد احمد محمد زناتى٢٤٣٠٤ ٣٢٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٢سعيد شنوده فھيم اق@ديوس٨٢٤١٣٣ ٣٢٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٩سلمى عباس حامد٢٢٥٨٠ ٣٢٧
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من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٧سلوى حجازى على حجازى ابراھيم٩٩٢٨٩ ٣٢٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٢سماء بھاء الدين شوقى عبدالرؤوف٩٩٢٤٣٠٤ ٣٢٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٦سماء سامح محمد١٥٩٨٥ ٣٣٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٠سمر حسن محمود عثمان٤٩٤٨ ٣٣١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٦سمر محسن محمد عبدالعاطى٨٣٦٧٥ ٣٣٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٨سمر ھشام محمد عبدالھادى٨١٣٠٧٦ ٣٣٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٦سمير صابر احمد رمضان٨١٤١٣٣ ٣٣٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٢سمير عبدالعظيم محمد عبدالعظيم محمد١٣٠٣٦ ٣٣٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٣سميه سعيد احمد محمد سيد احمد ابراھيم٢٤٥٣٣ ٣٣٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٣سميه طارق محمود احمد محمود٨١٤١٤٥ ٣٣٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٧سيف اGس@م اشرف فوزى٩٢٠٠٢٤ ٣٣٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٠شادى زغلول فتحى حجازى٢٥٥٦٨ ٣٣٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٣شادى محمد عادل السعداوى عشرى٨١٦٨٣٠ ٣٤٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٣٠شادى محمود ابو النصر على بسيونى١١٦٠ ٣٤١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٢شادى مصطفى حسن احمد محمود١٢٥٥٣ ٣٤٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/١٢شاھنده عبدالفتاح محمد سعيد حسن٨١٦٤٤٢ ٣٤٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١شاھنده محمد السيد اسماعيل٨٧٨١٢ ٣٤٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١شريف حسين محمد محمد عطافى٢٣١٦٦ ٣٤٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٢شريف شعبان انور سالم٢٣٠٨١ ٣٤٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٦شريف صبرى احمد عكاز١٠٨٩٦ ٣٤٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٢شريف عزمى انور عبد+١٥٠١٦ ٣٤٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٣شھاب مصطفى محمد فرغلى١٨٦٧٧ ٣٤٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٩شيرين احمد عمر محمد على٦٩٣٣ ٣٥٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٤شيرين جابر احمد محمود ابراھيم٨٢٤١١٥ ٣٥١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٣شيرين ج@ل عبداللطيف المكى٨١٨٢٦٢ ٣٥٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٧شيرين عبدالناصر ھ@ل محمد١٠٦٨٥ ٣٥٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٨شيرين محمد حسن احمد صقر٨٣٧٥٥ ٣٥٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٣٠شيماء حافظ عيسوى محمد٨١٣٤١ ٣٥٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٦شيماء محمد احمد احمد رجب٨٧٣١٤ ٣٥٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٩شيماء ناصر محمد ابراھيم٢٨٢٦٠ ٣٥٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٣صديق منشاوى عبدالمقصود٨٢٢٩٧ ٣٥٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٦ص@ح ابوبكر ص@ح الدين عبدالس@م شيبوب٨٤٦٣٤ ٣٥٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٣ص@ح عمر شامخ قاسم٣١٩١ ٣٦٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠١ص@ح قبارى ص@ح محمد الصاوى٨٢١٦٠ ٣٦١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠٩صموئيل فايز شحاته بخيت عيسى٧٠٠٠ ٣٦٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٠طارق احمد منصور محمد منصور٥٦٧٠ ٣٦٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٢طارق جابر ياقوت١٨٥٥٨ ٣٦٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٩طارق عبدالنبى عبدالمنعم عثمان٨٢٣٢٤٢ ٣٦٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٣٠طارق فكرى شعبان عبدالرازق٦٧٥٦ ٣٦٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٧طاھر على منصور على١٢٣٢٥ ٣٦٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٥طه محمد عطيه على١٤٣٠٨ ٣٦٨
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من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٩عادل مصطفى محمد ابراھيم٧٨٨٢ ٣٦٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٤عبدالحليم السيد احمد حسن حسين٢١٥٦٨ ٣٧٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١عبدالرازق رزق على٢٨٣٣٥ ٣٧١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠١عبدالرحمن حسن سعيد حسن٨٢٤٢٢٠ ٣٧٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٥عبدالرحمن حسين عبدالرازق محمد٨٨٦٥٢ ٣٧٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢١عبدالرحمن شعبان عبدالرحمن حبكه٨٤٩٣ ٣٧٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٣عبدالرحمن محمد محمود حسين١٩٣١ ٣٧٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٢عبدالرحمن محمد مصطفى الج@د٥٦٨٠ ٣٧٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٣عبدالعزيز عطيه عبدالعزيز عبدالس@م٨٢٤٢٤١ ٣٧٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٧عبد+ جمال حسنى على اسماعيل٨٢٥١٦٨ ٣٧٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٤عبدالمجيد محمد جمعه احمد عماره٢٣٢٧٢ ٣٧٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٧عبدالمعز احمد محمد زناتى خليل٢٤٣٠٣ ٣٨٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٠عبده رجب مصطفى عبد+١٧٠٤٨ ٣٨١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٣١ع@ء احمد على التھامى بركات١٧٢٧٦ ٣٨٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١ع@ء الدين صبحى ابراھيم١٥٩٧٨ ٣٨٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٣ع@ء الدين عادل مصطفى احمد٢٢٠٥٤ ٣٨٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٨ع@ء الدين محمد بسيونى١٣٠٣٧ ٣٨٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٦ع@ء الدين محمد محمود جبر٩٩٩٣١٨ ٣٨٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٣ع@ء عبدالمنعم محمد التركى٤٩٣٧ ٣٨٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٠ع@ء مدحت محمد ابراھيم زايد٨٨٧٠٤ ٣٨٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٧ع@ء نبيل عبدالفتاح يونس عبدالمنعم٨١٧٩٢ ٣٨٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢١على احمد فتح + ابراھيم٣٣٧٧ ٣٩٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢١على حسين محمد حسن٣١٨٩ ٣٩١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٤على ص@ح ابو العمايم سعد٩١٧٠٠٣ ٣٩٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٠على ص@ح الدين يسن المدنى١٠٧٨٣ ٣٩٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٢على عاطف على حسن محمد الشيخ حسن١٤٢٩٨ ٣٩٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٤على عصام على عبداللطيف٨٨١٩٥ ٣٩٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٣على مصطفى رشاد عبدالعزيز١٣٢٢٠ ٣٩٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٩عماد ابو شوشه عبدالحميد ھنداوى١٦٠٥ ٣٩٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٩عمر عبدالرازق على السيد٦٧٥٩ ٣٩٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١عمر عبدالمنصف عطيه١٦٣١ ٣٩٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٣٠عمرو اسامه ابراھيم محمد يونس١٦٣٦٧ ٤٠٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٩عمرو السيد فھيم السيد ابو عوف٨٧٢٦٩ ٤٠١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٣عمرو حمدى فكرى٨٥٤٤ ٤٠٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠١عمرو رمضان محمود احمد٩٣٧٦ ٤٠٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٣عمرو شعبان قطب الصاوى صديق١٨٧٠٦ ٤٠٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٢عمرو صديق نصر الدين احمد١٩٠٣ ٤٠٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٦عمرو عبدالرازق مصطفى عبدالمطلب٨٢٥١٦٥ ٤٠٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٧عمرو عبدالستار السيد نصار٨٨١١٠ ٤٠٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠١عمرو عصام الدين جابر طلحه شعبان٨٤٧٢٢ ٤٠٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٤عمرو ع@ء الدين عبدالعظيم راغب ھ@ل٨٨٢٥٦ ٤٠٩
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من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١١عمرو فتحى محمد صادق احمد الصيرفى٩١٢٦٥٨ ٤١٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٩عمرو محمود محمود احمد١٠٧١٣ ٤١١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٥عمرو محى الدين فتحى السقا١٢٠٥٨ ٤١٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٩عمرو مصطفى محمد السيد٨٢٨٣٤ ٤١٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٢عمرو ھشام ابراھيم محمد٢٣٢٧٣ ٤١٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١١عمرو يحى عبدالمنعم محمد٨٢٣٢٣٦ ٤١٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٧عھود مصطفى محمد على١٥٢٦٣ ٤١٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٥فادى نعيم حليم غالى١٠١٧٦ ٤١٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٦فاديه السيد مصطفى قطب٢٨٢٤٥ ٤١٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٦فلورا فؤاد شوقى جرجس١٧٦٠٧ ٤١٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٤فيفيان سعد ھواش عبدالنور٨٢٤١٣٥ ٤٢٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢١كريم العيسوى محمد العيسوى٩٩٩٢٨١ ٤٢١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٩كريم حمدى عبدالموجود محمد فرج٨٢٤١٣٨ ٤٢٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٠كريم خليل على سليمان   خليل٢٥٥٤١ ٤٢٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٥كريم زكريا على دغيدى٨٢٣٥٠ ٤٢٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٦كريم عادل عبدالقادر احمد خليدى٧٩٦٨ ٤٢٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٧كريم عاطف عبدالسميع محمد٥٠١٠ ٤٢٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٠كريم عبدالفتاح خلف محمد٤٨٥١ ٤٢٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٥كريم فؤاد خليل ابراھيم٢٦٥٥٧ ٤٢٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٦كريم مالك راشد محمد عبدالحميد٨١١٠٩٥ ٤٢٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٤كريم محمد ابراھيم محمد ابراھيم٨٧٢٠٣ ٤٣٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٠كريم محمد عبدالفتاح ابوالفتوح٨١٧١٩٢ ٤٣١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٥كريم محمد على١٥٩٨٠ ٤٣٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٩كريم محمد عوض ابراھيم١٩٧٥٧ ٤٣٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٥كريم محمد ممدوح قطب٨٢١٦٢ ٤٣٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠١كريمه حسن الليثى٨١٩٦٠٣ ٤٣٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١كريمه طه محمد المتولى الداودى٨١٧٥٤٨ ٤٣٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢١ك@را كمال عبدالعزيز عماره٨١٤١٢٧ ٤٣٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٦كمال جمعه حسن على١٠١٤٣ ٤٣٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٤مؤمن محمد فوزى احمد٨٢٩٠١٠ ٤٣٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٤مؤمن مسعد محمد السيد الصعيدى٢١٥٣٠ ٤٤٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٩مؤمن ناجى محمد محمود حميده٩٢٧٢ ٤٤١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٢ماجد جميل فؤاد ھرمينا١٠٦٨٤ ٤٤٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٥ماجد سعد عبدالعال١٥٩٧٩ ٤٤٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٧مارى امير لبيب حبيب١٢٣٩٩ ٤٤٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٢ماريا شريف حلمى٢٨١٤٢ ٤٤٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٩ماريا فؤاد توفيق١٦٥٦٠ ٤٤٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٥مازن مؤنس نورھان مصطفى كمال عبدالخالق٩١٥٥٩٠ ٤٤٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٧مجدى منصور محمد محمد عثمان٩٨٠٠٨ ٤٤٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١١محمد ابراھيم الدسوقى سيد محمد زين١٨٠١٥ ٤٤٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٣محمد ابراھيم حسن حسن١٠٣٤٥ ٤٥٠
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من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٣محمد ابراھيم شحاته ابراھيم العجان١٢٦٤٧ ٤٥١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠١محمد ابراھيم محمود السيد ابراھيم٣٩٠٧ ٤٥٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٥محمد ابرھيم س@مه عبده البشبيشى١٠٠٦٤ ٤٥٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٦محمد ابوالسعود عبدالعاطى حافظ١٠١٥٩ ٤٥٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٢محمد احمد ابراھيم احمد زغلول٢٤٥٠ ٤٥٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٧محمد احمد ابراھيم عبدالس@م حسن١٠٢٩٦ ٤٥٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١محمد احمد احمد محمد٢٥٠٣٠ ٤٥٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/١١محمد احمد سعد محمد على٨٧٨١١ ٤٥٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١محمد احمد شوقى شمس عبدالمجيد٩١٤٢١٩ ٤٥٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١محمد احمد عبدالشافى عبدالوھاب٨٨٧٠١ ٤٦٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٦محمد احمد عبدالمقصود احمد٨١٨١٥٢ ٤٦١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٦محمد احمد عدبالوھاب محمد٩٢١٠٨ ٤٦٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٥محمد احمد عيد احمد١٦٤٧٦ ٤٦٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠٨محمد احمد محمد حسين على٨٢٨٠٣ ٤٦٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٢محمد احمد محمد سعيد١٠٩٨٩ ٤٦٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٦محمد احمد محمد محمد عامر٩١٤٣ ٤٦٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١محمد اسماعيل جابر محمود٢٥٠٧٣ ٤٦٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٣محمد اشرف انور٢٨٢٤٩ ٤٦٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٠محمد اشرف محمد ابراھيم صالح٦٨٠٨ ٤٦٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٠محمد الحسن حسان الشاذلى عاشور٢١٥٨٢ ٤٧٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠١محمد السيد احمد محمود محمد غنيم٥٥٠٨ ٤٧١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٦محمد السيد احمد مصطفى٢٨٢٣٩ ٤٧٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٨محمد السيد عبدالعزيز محمد٢٤٥٧٦ ٤٧٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٦محمد السيد عبدالمنعم ابراھيم القاضى١٣٠٤٣ ٤٧٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٢محمد السيد على احمد حامد١٢٤٥٣ ٤٧٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٢محمد الع@ عبدالس@م ابوالع@ جنيدى١٧٦٤٩ ٤٧٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٨محمد المغازى عبدالحليم المغازى١٨٠٤ ٤٧٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٩محمد بخيت احمد ع@م١٥٩٨٧ ٤٧٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١محمد جابر يونس يونس٨٢٣٦٣١ ٤٧٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٨محمد ج@ب محمود سيد٢٥٤١٨ ٤٨٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٣محمد ج@ل محمد محمد الشربينى٩٩٣٠٧ ٤٨١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٦محمد جمال عبدالفتاح مصطفى٢٢٦٢٦ ٤٨٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٢محمد جمال على اسماعيل٣٣٧٨ ٤٨٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١محمد جمعه عبدالمنعم جمعه الفولى٢١٠٩٣ ٤٨٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١محمد حافظ محمد ابوالمجد٢٤٩٢ ٤٨٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٩محمد حسب + محمد فھمى حسب +٨٨٧٣٢ ٤٨٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٧محمد حسن عبدالغنى السيد مرسال٢٦٥٨٤ ٤٨٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٩محمد حسن عبدالمنعم حسن المرعشلى٤٥٦٥ ٤٨٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢١محمد حسن محمد البنا٨١٦٧٥٥ ٤٨٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٠محمد حسن محمد عبدالوھاب ھنيدى٢٢٥٠٦ ٤٩٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢١محمد حسين رمضان محمد سليمان٢٥٣١٥ ٤٩١
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من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١محمد حسين ياقوت٢٢٥٨٦ ٤٩٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٦محمد حلمى سيد احمد١٩٧٥٣ ٤٩٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١٠محمد حمدى محمد مصطفى٨١١٢٧٧ ٤٩٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٨محمد دياب عبدالنعيم عبدالرحيم٢١٠٩٢ ٤٩٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٨محمد رؤوف محسن شحاته السيد١٧٠٠٥ ٤٩٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠١محمد راجح عبدالمجيد السيد٢٤٢٧١ ٤٩٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١محمد رجب مبروك جبر مبروك٥٢٥٠ ٤٩٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٩محمد رشدى محمد توفيق حسن٨٢٤٢٠٦ ٤٩٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١١محمد رفاعى على عبده١٠٩٠٨ ٥٠٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١١محمد رمضان محمد محمد١٠٣٢٢ ٥٠١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠١محمد رياض احمد شاش٨١٦٩٤٩ ٥٠٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٣محمد سالم عبد+ حميده حموده٨٤٨١ ٥٠٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠١محمد سعيد احمد عبداللطيف عويس٨٢٢٦٥٤ ٥٠٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠٣محمد سعيد عبدالحميد فھمى١٨٧٠٧ ٥٠٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١١محمد سعيد فتوح محمد عبدالقادر٧٨٥٨ ٥٠٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٠محمد سعيد محمد محمد منصور٨٩٢٢٦ ٥٠٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٣محمد سعيد محمود يوسف٢٧٨١ ٥٠٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠١محمد سليمان بدر ابراھيم بدر١٨٣١٢ ٥٠٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٤محمد شحاته جاد + محمد١٧٩٢ ٥١٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٦محمد شعبان السيد ابراھيم٨٢٣٢٣٧ ٥١١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٤محمد صابر عبدالقادر احمد دويدار٨٧٣٩٤ ٥١٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٤محمد صابر محمد احمد يعقوب٩٥١٥ ٥١٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٣١محمد صبرى خليل خليل حجازى٩٦٨٠ ٥١٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٢محمد صبرى عطا+ ابو عاصى١٧٦٠٦ ٥١٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٧محمد ص@ح الدين مبروك٨٨٩٠٨ ٥١٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٤محمد ص@ح الدين محمد عبدالرحمن س@م٢٤٥٨٠ ٥١٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٣محمد ص@ح محمد زغلول٢٢٠٤٣ ٥١٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢١محمد ص@ح محمد عامر ابراھيم١٠٦٨٦ ٥١٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٦محمد عادل احمد٢٢٥٦٣ ٥٢٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠١محمد عادل حسن سلميان٨٣٧٥٣ ٥٢١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٢محمد عادل سعد محمد عبده٤٢٥٠ ٥٢٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٣محمد عادل شحاته حسين الحويشى٩٩٩٢٩٩ ٥٢٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٨محمد عادل عبداللطيف اسماعيل اGنكولونى١١٣٤٧ ٥٢٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٦محمد عادل محمد محمود طليبه٨٣٦٠٣ ٥٢٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٧محمد عادل محمود عزمى سالم١٧١٢٩ ٥٢٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠١محمد عاطف محمد جبريل محمد٢٢٢٢٣ ٥٢٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٥محمد عباس حامد٢٢٥٨١ ٥٢٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠١محمد عباس محمد مھران١٩٠٥ ٥٢٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢١محمد عبدالجواد ابراھيم عبدالجواد ع@م٢٣٥٣٦ ٥٣٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١١محمد عبدالحق محمد قطب دويدار٨٨٧٠٣ ٥٣١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٦محمد عبدالحميد محمود احمد١٣٠٤٢ ٥٣٢
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من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٤محمد عبدالرحمن محمود ميھوب١٩٢٤ ٥٣٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٢محمد عبدالرحيم مبروك عبدالرحيم س@م٨١٤١٤٤ ٥٣٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٢محمد عبدالس@م السيد ابوزيد٣٥٦٨ ٥٣٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٠محمد عبدالس@م عبدالرازق خطاب٢٣١٣ ٥٣٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٣محمد عبدالصبور مرسى معتوق١٢٢٧٢ ٥٣٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٦محمد عبدالعزيز عبدالمجيد قنديل٨١٩٦٩٤ ٥٣٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٤محمد عبدالعزيز محمود١٤٠٠٢ ٥٣٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٧محمد عبدالفتاح عباس محمد قناوى٨٧٩٢٤ ٥٤٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٢محمد عبد+ عبدالحليم محمد حجاب٨٨٥٩٧١ ٥٤١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٦محمد عبدالمحسن حسن عبدالغنى عبدالصمد١٠١٥٧ ٥٤٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٥محمد عبدالمنعم على ابراھيم١٧٥٩٢ ٥٤٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١محمد عبدالمنعم محمد محمد الخشاب١٢٢٤٤ ٥٤٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٨محمد عبدالناصر ھ@ل محمد٨٣٨٤٩ ٥٤٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٨محمد عثمان اسماعيل٢٢١١٩ ٥٤٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٧محمد عطا + محمد٨٥٣٢ ٥٤٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٢محمد عطيه٢٢١٤٠ ٥٤٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٠محمد عطيه على عمر٥٨٠٨ ٥٤٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٧محمد ع@ء الدين عبدالعزيز احمد الفقى٦٦٧١ ٥٥٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٥محمد ع@ء نوبى عرابى١١١٥١ ٥٥١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٠محمد على كمال الدين احمد كمال الدين٨١٣٢٧ ٥٥٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١محمد على محمد دخيلى١٠١٦٧ ٥٥٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٣محمد على محمد عشرى٨٨٨٤٩ ٥٥٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٦محمد على محمد على خاطر٨٨١٢٩ ٥٥٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠١محمد فؤاد سعد عبد+ ابو ھندى١٠١٩٠ ٥٥٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٣محمد فتحى ابوزيد محمد٩٢٤٣٣٥ ٥٥٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١محمد فتحى شعبان١٩٨٨٦ ٥٥٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٤محمد فتحى على السيد٨١٣٠٩٦ ٥٥٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٦محمد فتحى محمد مصلحى٢٢٢٥٩ ٥٦٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٥محمد فرج + محمد عبدالعال٨١٤١١٥ ٥٦١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٧محمد فوزى عبدالحميد على شرف٨٨٣٨٥ ٥٦٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٧محمد فيصل محمد على٢١٠٨٨ ٥٦٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٣محمد كامل محمد امام٨٥٦٥٥٢ ٥٦٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢١محمد كريم رشدى كريم٨١٦٤٤٧ ٥٦٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٣٠محمد كمال احمد كامل٨٨٨٥٩ ٥٦٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٣محمد كمال الدين عطيه سالم ابراھيم٢٣٢٧٦ ٥٦٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٤محمد كمال الدين مصطفى خفاجه٢١٥٦٠ ٥٦٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٥محمد ماھر محمد عبدالس@م خليف٨٨٥٥٣ ٥٦٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٥محمد متولى عبدالعليم عبد+٨٢٥١٥٩ ٥٧٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٦محمد مجدى احمد محمد غالى١٩٠٤ ٥٧١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٧محمد مجدى محمد مرسى حسن٢٢٦٠٢ ٥٧٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٤محمد محسن محمد مدنى عمر١٩٢٢ ٥٧٣
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من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠١محمد محمد اشرف محمد مكرم٨١٧١٦٦ ٥٧٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٢محمد محمد السيد عبدالوھاب٤٤٤٠ ٥٧٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٣٠محمد محمد حسنين عبادى١٠٣٨٩ ٥٧٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٥محمد محمد عبدالرحيم عثمان٨٨٣٨٦ ٥٧٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٣محمد محمد عبدالعال الحلفاوى١٤٠٨٨ ٥٧٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٨محمد محمد عبدالعزيز ترابيس٩٤٧٩٥ ٥٧٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٢محمد محمود ابراھيم حسن النعناعى٨١٥٥٢٤ ٥٨٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٥محمد محمود احمد ابراھيم محمد٨٣٨٧٥ ٥٨١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٩محمد محمود عبدالرحيم مرعى١٧٣٢٩ ٥٨٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١١محمد محمود عبدالقادر عبدالعاطى عطوه٨٢٩٠٠٩ ٥٨٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١محمد محمود على محمود٨٨٦٥٠ ٥٨٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢١محمد محمود فھمى فرج جاب +١٨٠٧١ ٥٨٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٢محمد محمود محمد احمد٣١٩٤ ٥٨٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٩محمد محمود محمد السيد الوزير١٠٠٨٧ ٥٨٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٦محمد محمود محمد الطوخى خليفه١٤٣١٣ ٥٨٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٩محمد محمود محمد محمود عطا +١٠٩٩٦ ٥٨٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٠محمد محى الدين عبدالعال الشرقاوى٨٣٧٢٦ ٥٩٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٦محمد مصطفى احمد محمد٨٢٥٤٦٣ ٥٩١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٦محمد مصطفى السيد محمد١٧٢٢٧ ٥٩٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٩محمد مصطفى جاد عبدالسيد٥٥٢٢ ٥٩٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٥محمد مصطفى خميس احمد٨٨٦٦٦ ٥٩٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٥محمد مصطفى سعيد عبدالوھاب عبدالصمد٥٩١٣ ٥٩٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٣محمد مصطفى كامل عبدالحميد عمر امام١٠٤٣٤ ٥٩٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٠محمد ممدوح محمد ابراھيم على٨٧١٩٠ ٥٩٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٧محمد منير صالح حسين النمس٩٢٤٣١٥ ٥٩٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٣محمد مھدى احمد ابوحسين١٦٠٢٧ ٥٩٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠١محمد ناصر محمد بركات٢٤٩٠ ٦٠٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٢محمد نصر + غانم عبدالفتاح١٠١٥٤ ٦٠١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٣محمد وجدى جابر ياقوت٩٢٠٠٢١ ٦٠٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٦محمود ابراھيم سعد طوسون١٠١٩٩ ٦٠٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٢محمود ابراھيم عطا +٨٣٩٩٨ ٦٠٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٩محمود احمد عبدالرحيم احمد عبدالرحيم٧٩٨٧ ٦٠٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٦محمود احمد فتحى احمد محمد عامر٨١٤١١٣ ٦٠٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠١محمود السيد محمود عبدالحفيظ١٠٩٧٤ ٦٠٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١محمود جابر محمد عيسوى٨٥٦٦٦٠ ٦٠٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٠محمود حسن محمد حسن عارف٤٧٧٢ ٦٠٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٩محمود خالد مرعى محمد ابراھيم٢٢٢٥٣ ٦١٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠٧محمود زكريا عجمى عبدالعزيز مطر٥٢٤٩ ٦١١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١محمود سامح عبدالس@م محمد مليجى٨٢٥١٥٣ ٦١٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١١محمود سامى محمود مصطفى٢٦٦٣٠ ٦١٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١١محمود عادل محمد احمد العسق@نى٨٨٧٢٤ ٦١٤
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من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١محمود عاطف سيد احمد عثمان الغلبونى٣٣٩١ ٦١٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٢محمود عامر عيد عامر٥٩٤٠ ٦١٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٣٠محمود عبدالعزيز حسن حسن احمد١٥٧٥٧ ٦١٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٠محمود عبدالمنعم محمد حسن صالح٢٦٤٣ ٦١٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٢محمود عطيه محمد الشافعى٨٩٠٣٦ ٦١٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٠محمود على محمد محمد ابو صقر٩٢٣٥ ٦٢٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٦محمود عوض محمد عوض زين العابدين٢٢٢٣١ ٦٢١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٧محمود فھمى ابو الخير محمد٨١٣٣٩ ٦٢٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٥محمود قطب عبدالرحيم قطب ابو سھيره٨٢٣٦٣٧ ٦٢٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٦محمود كمال حسن محمد حسن١٠٨٧٤ ٦٢٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١محمود محمد محروس عبدالجليل١٠١١١ ٦٢٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٠محمود محى الدين مازن شرقاوى١٢٤٤٥ ٦٢٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٦محمود مصطفى احمد محمد ابوشادى١٠٤٣٢ ٦٢٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١محمود ھشام محمد احمد يونس١٧٠٠١ ٦٢٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٨محى محمد متولى احمد متولى٢٢٠٢٤ ٦٢٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٢مدحت محمد حسنى محمد٨٧٥٦ ٦٣٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٤مراد مھدى محمد انور منصور٨٤٣٩٣ ٦٣١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٤مرفت ياسمين حسيب ياسين عبد+٨١١٢٣٥ ٦٣٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١مروان ابراھيم السيد محمود ياقوت٨٢١٠٤٩ ٦٣٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٣مروان محمد شعبان ابو خشبه٦٧٥٧ ٦٣٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٦مروه ابراھيم عطيه خليل محمد٢٦٠٩٩ ٦٣٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٠مروه احمد على عيد جمعه١٨٠٣٥ ٦٣٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٢٩مروه دياب احمد دياب١٦٤٧٢ ٦٣٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١١مروه سليمان شحاته عبده ابو كليله٨١٧٣٣ ٦٣٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٧مروه عادل مصطفى خليل ابراھيم٨٧١٤٣ ٦٣٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٣مروه عبدالمنعم على ابراھيم العفيفى١٧٥٩٣ ٦٤٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠١مروه فوزى عبدالقادر سعد١٧٧٣١ ٦٤١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٦مروه محمد احمد احمد رجب٨٧٣١٣ ٦٤٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٦مروه وجدى محمد حمدى الحسينى٨١٧٤١ ٦٤٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٤مريم محمد نبيل عبدالحكيم ابو راس٢١٥١١ ٦٤٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٢مصطفى احمد عبدالعال على الديب١٩٣٤ ٦٤٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١مصطفى احمد ع@ء الدين احمد٨١٧٤٠ ٦٤٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٨مصطفى احمد مصطفى على٨١٣٣٨ ٦٤٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٧مصطفى جمعه المھدى عطيه٢٦٦٤٠ ٦٤٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٦مصطفى حسن محمد محمد مرعى٨٧٣٤١ ٦٤٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠١مصطفى حنفى محمود عبدالعال٢٢٦٢٥ ٦٥٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٤مصطفى سعيد س@مه محمد٨١٥٨٣ ٦٥١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٠مصطفى عادل زكى عبدالعزيز فرج١٣٠٣٨ ٦٥٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٠مصطفى عبدالبارى على عوض٨١٦٢١ ٦٥٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٣مصطفى عبدالعزيز عبدالحميد جاد المولى٢٥١٢٩ ٦٥٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٦مصطفى ع@ء الدين عبدالحميد فرحات٢١١٤٣ ٦٥٥
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من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٠مصطفى محمد السيد على٨١٧٩٥ ٦٥٦

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٢مصطفى محمد حسن رجب١٦٨٦٢ ٦٥٧

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٧مصطفى محمد حسين السيد سليمان٨١٦٤٣٨ ٦٥٨

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٢مصطفى محمد رمضان عبدالنبي٨٤٢٤٩ ٦٥٩

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٨مصطفى محمد سعد عبدالقادر٦٧٥٥ ٦٦٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٦مصطفى محمد عبدالرحيم عثمان٨٨٣٨٧ ٦٦١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٥مصطفى محمد عبدالفتاح محمد عبد+٨٧٨٤٨ ٦٦٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٦مصطفى محمد مصطفى محمد وحيد١٠٩٦٥ ٦٦٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٨مصطفى محمود عبدالغنى عبدالرحيم٨٣٦٣٦ ٦٦٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٣مصطفى محمود يسرى محمود زعلول١٢٣٥٦ ٦٦٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٣مصطفى ممدوح انور عبدالواحد٦٤٤٩ ٦٦٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٥مصطفى نادر السيد محمد محمد٨٣٢٩٨ ٦٦٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٧معتز جمعه شحاته على١٧٢١٧ ٦٦٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٥معتز عزيز على المصرى١٢٣٠٥ ٦٦٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٢معتز على على محمد مرسى٨١٨٢٦١ ٦٧٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٣معتز محمد ابراھيم محمود جاد٩٢٧٣ ٦٧١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٣معتز محمد على محمد حسن١٤٣٠٤ ٦٧٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٣معتز محمد محمد على احمد٨٢٤٢٢٣ ٦٧٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٤معتز محمود جمعه ناجى٢٢١٨٣ ٦٧٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٣منار على احمد محمد على٨١٢٦٠٥ ٦٧٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١منصور على احمد منصور١٠١٤٧ ٦٧٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٩منى احمد محمد احمد فرغلى٢١٥٧٨ ٦٧٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٣منى اشرف حنفى محمود خطاب٥٥٤٤ ٦٧٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٤منى جمال طه حسن٩١٧٥١١ ٦٧٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٤منى حرحش على عبد+٨٨١١٢ ٦٨٠

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٣منى صابر السيد احمد٢٥٣٥٤ ٦٨١

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٨منى عبدالمحسن محمود٨٨٨٥٥ ٦٨٢

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٠مھا محمد ابراھيم على٢٤١٩٩ ٦٨٣

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٠مھند احمد يسرى ابراھيم مجدى١٨٧٠١ ٦٨٤

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٤مى صبحى بسطاوى البدرى احمد٨١٦٤٣٢ ٦٨٥

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٥مى مجدى احمد محمود الكيال٨١٦٤٣٦ ٦٨٦

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٠مى محمد حسين محمد١٠٨٧٥ ٦٨٧

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٩ميريت السيد احمد عبدالمجيد على١٠٦٧٤ ٦٨٨

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠١مي@د جمال ذكى بطرس٨٣٩٦٦ ٦٨٩

من ٠٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٣:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٥مينا رياض ابراھيم عيسى٢٢٠٧٥ ٦٩٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٢مينا عاطف قلته١٥٩٦٩ ٦٩١

١٠٥٢٧Nمن ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٩مينا فوزى حفظا ٦٩٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢١نادر احمد لبيب عبدالغنى٢٣١١٠ ٦٩٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٤نادر عيسى عامر على١٢٤٤٣ ٦٩٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٥ناديه لطفى مصطفى محمد عثمان٨٥٨٥٤ ٦٩٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٤نج@ء رجب السيد على غ@ب١٣٠٤١ ٦٩٦
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من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٦نج@ء عبدالحليم السيد محمد١٨٨١١ ٦٩٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٧ندى سامى محمد فكرى حسن اباظه٢٦٠٦٠ ٦٩٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٠ندى عيد محمود حسن عيد١٢٦١٦ ٦٩٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠٥نسمه حسنى محمد محمد٦٧٥٣ ٧٠٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١١نسمه ص@ح زكى فرغلى٨١٤١٩٦ ٧٠١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١١نھال تيمور يوسف عز الدين٨٩٥٠ ٧٠٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١نھال محمد السيد على الشامى١٠٦٨٩ ٧٠٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٦نھى ج@ل حسين السيد١٩٧٨٩ ٧٠٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٢نھى عرفات عبدالعليم عبدالمقصود٨١٥٤١٦ ٧٠٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠٢نھى محمد عمر لطفى احمد موسى٢٤٥٥ ٧٠٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١١نوح عبدالشافى عبدالجواد السيد٩٩٢٦٦ ٧٠٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٠نور اGس@م الحسينى رمضان باشا ابونعمه٨٢٨٢٠ ٧٠٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٦نوران احمد عبده محمد شلبى١١٢١٦ ٧٠٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٧نوران كامل عبدالجليل محمد نصر٥٣٥٢ ٧١٠

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٥نوره الصافى محمد جبر ابراھيم٢٨٢٥١ ٧١١

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١نورھان حسنى مدبولى رفاعى٦٨٠١ ٧١٢

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٢٠نورھان سعد جمعه محمود١١٣٣٠ ٧١٣

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٨نورھان كمال احمد عماره٨٧٨١٣ ٧١٤

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٩نورھان محمود ع@ء الدين محمد احمد٢٤٣١٦ ٧١٥

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠١ھاجر مختار مختار السودانى٢٨٠٠ ٧١٦

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١ھبه احمد الرفاعى يونس يونس٢٥٣٤٦ ٧١٧

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٦ھبه السيد حامد عجميه٧٨٦٠ ٧١٨

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠١ھبه + رمضان محمد السيد عبده٨٢٤٢٢٢ ٧١٩

من ٠٤:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٥:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٧ھبه + عادل يوسف السيد١٥٩٧٤ ٧٢٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٤ھبه + محمد حسين عبدالعال٢٥٣٥٣ ٧٢١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١ھبه عصام محمد ناصف٢١٥٥٤ ٧٢٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٠ھبه محمد احمد٨٨٨٥١ ٧٢٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٥ھدى السيد محمد ابوالوفا١٦٥٢٢ ٧٢٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١ھدى سعيد فتحى٢٣٣١٣ ٧٢٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٢ھدير احمد الرفاعى يونس يونس٢٥٣٥٠ ٧٢٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٢ھدير احمد رضا غريب٦٣٦١ ٧٢٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٨ھدير الخيل ابراھيم السيد احمد خليفه٨١٥٠٩ ٧٢٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٥ھدير السعيد ابراھيم الشرنوبى٦٧٩٧ ٧٢٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٥ھشام احمد احمد محمد احمد١٠٤٣٨ ٧٣٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٨ھشام سعيد حامد محمد عويضه٨١١٠٩٩ ٧٣١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٩ھشام عادل طه عبدالعزيز١٠٥٥١ ٧٣٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٤ھشام فؤاد محمد محمد عيسى٢٢٢٤٦ ٧٣٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٥ھشام محمد عماد٢٢٥٨٨ ٧٣٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢١ھشام يوسف ملك١٦٤٧٤ ٧٣٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٩ھناء محمد مناع ابوالعينين٨٣٨٨١ ٧٣٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢١ھند عادل احمد ابراھيم دياب٨٢٥٤٥٣ ٧٣٧
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من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٥ھند محمود ابراھيم خليل٨٨٨٥٠ ٧٣٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠١ھويدا عبدالكريم عبدالرحيم ثابت١٧٦٥٠ ٧٣٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٨ھيثم حسن صابر ابراھيم٥٢٥٥ ٧٤٠

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٩ھيثم عطيه ع@مى محمد ع@مى٩٦٥٥ ٧٤١

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٧ھيثم على عبدالفتاح حلمى٨٤٧٠٦ ٧٤٢

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١وائل محمد الشحات دسوقى ابراھيم٢٨٢٥٣ ٧٤٣

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٩وديع الكسندر وديع اسكندر عبدالملك٨٢١٠٤٤ ٧٤٤

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٦وGء لطفى محمد٩١٧٦٠٤ ٧٤٥

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٠وGء محمد محمود جبر٩٩٩٣١٩ ٧٤٦

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٦وليد جابر السيد محمد١٠٨٧٦ ٧٤٧

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٠وليد عطيه عبدالحميد١٠٥٨٤ ٧٤٨

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٣٠وليد مصطفى محمد حسن٣١٥٧ ٧٤٩

من ١٠:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٨يارا اشرف محمد ابراھيم صالح٩٤٢٦ ٧٥٠

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠١ياسمين احمد جابر محمد١٢٠٤٤ ٧٥١

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٢ياسين محمود مھدى محمد٦٧٩٢ ٧٥٢

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٥يحى السيد توفيق حسن١٠٠٠٩ ٧٥٣

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٠يحى مصطفى عبدالفتاح على محمد٨٢٣٢١٧ ٧٥٤

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٧يوسف جابر مبروك ابراھيم ترك٢٣٣٨ ٧٥٥

من ١٢:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠١:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٦يونس على على محمود٢٠٠٨١ ٧٥٦
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